
На подручју Републике Српске, 04.01.2017. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

(По ЦЈБ: Бања Лука 4, Добој 5, Бијељина 3, И.Сарајево 1, Требиње 0, Приједор 
0 и Зворник 1) 

УКУПНО КД : 14 

**КД против живота и тијела** 

 чл. 148. (убиство): 0 

 чл. 148. (у вези са чл.20 КЗРС): 0 

 чл.149. (тешко убиство): 0 

 чл. 155. (лака тјелесна повреда) : 0 

 чл. 156. (тешка тјелесна повреда): 0 

 остала КД: 0 
 
**КД против полног интегритета** 

 чл.193. силовање: 0 

 остала КД: 0 
 
**КД против имовине**  

 чл. 231. (крађа): 4 

 чл. 232. (тешка крађа): 2 

 чл. 233. (разбојништво и покушај разбојништва): 0 

 чл. 234. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 3 

 остала КД: 5 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

(По ЦЈБ: Бања Лука 3, Добој 0, Бијељина 0, И.Сарајево 2, Требиње 2, Приједор 
1 и Зворник 0) 

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 8 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 9 

 чл. 8. (вријеђање и безобзирно понашање): 1 

 чл. 11. (угрожавање другог лица пријетњом): 0 

 чл. 12. (туча и физички напад): 4 

 чл. 16. (неовлаштена употреба ватреног оружја, угрожавање 
безбједности или узнемирености грађана): 0 

 чл. 24. (спречавање дјеловања државних органа, предузећа и других 
правних лица или њихових службеника у вршењу јавних овлаштења): 1 

 остали прекршаји: 3 
 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ЦЈБ: Бања Лука 8, Добој 4, Бијељина 1, И.Сарајево 3, Требиње 1, Приједор 
3 и Зворник 3) 

УКУПНО: 23 



 са посљедицама по лица: 4 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 0, 
лакше повријеђена лица: 4) 

 са материјалном штетом: 19 
 
ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 1 

 експлозије: 0 

 хаварије: 0 
 
ИЗВРШЕНО ПРОВЈЕРА ВОЗИЛА ПРЕКО АСФ базе ИНТЕРПОЛ – а 

 укупно: 7 

 позитивних: 0 
 
 

АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 
 
ЦЈБ Добој 

 
Полицијској станици Теслић, 04.01.2017. године пријављено је да је у 

мјесту Булетић, општина Теслић, у претходна три дана из незакључане сушаре 
власништво М.К. отуђено око 50 кг сувог меса. Извршен је увиђај. У току је рад 
на проналаску извршиоца или извршилаца наведеног кривичног дјела „Крађа“. 

 
У Теслићу, 03/04.01.2017.  године извршена је провала у објекат 

пословнице M:tel одакле је отуђено 11 мобилних телефона. Оштећени ће се 
накнадно изјаснити о висини причињене материјалне штете. Извршен је увиђај. 
У току је рад на проналаску извршиоца или извршилаца наведеног кривичног 
дјела „Тешка крађа“.  

 
Полицијски службеници Полицијске станице Теслић, 04.01.2017. године у 

близини ловачке куће ловишта Шумског газдинства „Борја“ затекли су три лица 
код којих се налазила пушка М-48 и полуаутоматска пушка. Оружје, за које је 
утврђено да се налазило у посједу једног од затечених лица С.М. са подручја 
општине Теслић је одузето, а по документовању против наведеног лица 
Окружном јавном тужилаштву Добој биће достављен извјештај о почињеном 
кривичном дјелу „Недозвољена производња и промет оружја или експлозивних 
материја“. 
 
ЦЈБ Бијељина 

 
Полицијски службеници Сектора криминалистичке полиције ЦЈБ Бијељина, на 

основу наредбе за претресање издате од стране Основног суда у Бијељини извршили 
су претресање стана и др.просторија које користи лице В.М. Приликом претресања код 
лица је пронађено и привремено одузето око 1 грам зелене биљне материје која својим 
изгледом асоцира на опојну дрогу марихуану, двије пушке и муниција. Против лица 
следе законом предвиђене мјере и радње 

 
ЦЈБ И.Сарајево 

 
Полицијској станици Источно Ново Сарајево, 04.01.2016. године,  

пријављено је да  је наведеног дана, у времену од 19,15 до 20,00 часова,  
непознати извршилац или више њих насилно ушао у породичну кућу влаништво 



Д.О., настањен на подручју општине Источна Илиџа. По овлаштењу дежурног 
тужиоца извршен је увиђај којим је констатовано да је након преметачине 
ствари, према изјави власника, из унутрашњости отуђена одређена количина 
златног накита. У току је предузимање потребних мјера и радњи на  
расвјетљавању кривичног дјела Тешка крађа.  
 
 


